HOTĂRÂREA NR. 8 din 04.07.2016

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
S.C. TEGA S.A. SF. Gheorghe
Reprezentanţii Adunării generale ale Acţionarilor S.C. TEGA S.A. cu sediul în
municipiul Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr.1, judeţul Covasna, CUI. RO8670570, nr. de
ordine la ORC. Covasna J/14/295/1996, numiţi de către Consiliile locale ale autorităților
administrativ teritoriale membre Asociației ECO Sepsi, întruniţi, la sala de ședință a SC
TEGA SA- Baza de întreținere din Sf. Gheorghe, str. Energiei nr.2, în şedinţa ordinară în
data de 04.07.2016.
În baza - art.117*,art.137* din Legea nr. 31 / 1990, privind societăţile comerciale,
republicată, cu completarile si modificările ulterioare;
Adunarea Generală a Acţionarilor TEGA S.A., reprezentând 98,49 % din
totalul drepturilor de vot:

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aprobă încheierea de către societatea TEGA S.A. (în continuare Societatea) a
unui contract de microcredit-facilitate de credit cu Societatea de Finanțare Rurală LAM
IFN S.A., prin care aceasta din urmă va acorda societății o linie de finanţare revolving
(facilitate de credit) pentru activităţi curente, în limita unui plafon în sumă de 500000 lei,
cu litere cincisutemiilei, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a
prezentului contract, care va avea loc la data primei trageri. Durata de tragere a liniei de
finanţare este de 12 luni, calculată de la data încheierii contractului. Acest termen poate
fi prelungit cu încă 12 luni, cu acordul expres al părților, consemnat într-un act adițional.

ART. 2. Pentru garantarea restituirii creditului contractat în condițiile art. 1 din prezenta,
se aprobă încheierea unui contract de ipotecă mobiliară asupra drepturilor de creanță
care izvorăsc și vor izvorî din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localităților membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru
serviciile de salubrizare a localităților ECO SEPSI, încheiat sub nr. 4/01.06.2009, împreună
cu toate actele modificatoare.
ART. 3. Se aprobă ca Directorul general al societății, dl Máthé László, (cetățean
român, născut la data de 10.01.1979

în

mun. Sf. Gheorghe , având CNP

1790110141056), să semneze în numele societății contractul de microcredit
menționat la art. 1 și contractul de ipotecă mobiliară specificat la art. 2, precum și
toate actele aferente acestuia, acesta primind împuternicire de a negocia celelalte
clauze ale contractelor în deplină concordanță cu interesele societății.

Sf. Gheorghe, la 04.07.2016.
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Reprezentantii AGA - Sf. Gheorghe:
Debreczeni László ____________________
Miklós Zoltán

____________________

Presedintele Consiliului de Administratie:
Czimbalmos Kozma Csaba

_________________

